
Belgujo (B 4.—): S-no Yvonne COiljth Martelaarslaan 40, Cent
(Gand).

Bulgarujo (Levoj 50.—): S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi
Georgiev 49. Sofio.

Cefioslovakuio (kĉ. 25.—): S-ro Emil Mai, Mŭhlfeldgasse 11,
Gablonz a. N.

Danulo (dkr. 4.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, 11.,
Kopenhago-K.

Estonujo (Ekr. 3.—) F-no Helmi Dresen, postkast 6, Talino.
Francujo (ffr.	 F-no Ucile Royer, 14 Rue des Carmes,

Parizo V. poŠtkonto Parizo 25 777.
Germanujo (Rm. 3.—): La redaktanto, patkonto Hamburgo

31 883.
Grandbritujo (Š. 41—): S-no Margaret Blaise, „Bonveno",

19 Litchiield Avenue, Lower Morden, Surrey, Anglujo.

Adreso: Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, 111,, Germanujo.
Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:

Xrgentino (Pes. pap. 3.—): S-ro Graciano Garcia, Rioja 812, I Hungarujo (P.4.—): S-ro Bihari MOr, Teiktily-ŭt 85, 1116,
Buenos Aires. 	 Budapelto VII.

Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Julio Beizots, Aspazia-Bulv. 9, loĝ. 3,
Rigo.

Litovujo (Lid. 8.—): S-ro Vladas Butkus. III. Gimnazija, Mai-
ronio 12, Kaŭno.

Nederlando (fl. 2.—): S-no Catharina J. Roskes-Dirksen,
Anemoonstraat 96, Hago, poŠtkonto 52008.

Polujo (z1.	 S-ro Chajrn Ktignir, U1. Orwida 5, Wo/ornin
powiat Radzyinifiski.

Sovjetunio (R. 1.50): U. U. Zajcev, Moskvo 66, Lefortovskij per.
7a, kv. 1,

Svedujo (skr. 4.—): S-ro Erik Brenander. Fyrunga.
Svisujo (sfr.	 S-ro Paul Enz, Marchwartstraiše 48.

Zŭrich 2, po§tkonto VIII/17062.
Usono (dol. 1.—): S-ro Karl Fróding, 124 King Street. Madi-

son, Wis.
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El Ia landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akceptataj
kaj estu uzatai prefere ol nacia mono. 	 Anoncoj pri vegetaraj inanfzejoj kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo, la „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj 1a abonpago por Ia „Vege-
tarano" estas identaj. La „Vegetarano' aperas trimonate, do kvarfoje  en la jaro.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Vegetaranoj kaj Vegetarismon inter la Esperantistoj. Krome,
danke al nia internacia helpa lingvo, ĝi volas helpi kaj antaŭenpuŝi la internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de ĉiuj landoj pli efike, ol tion povul fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine. nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente komplotas ,kontraŭ ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne je
ia Esperanta movado la etikan nivelon de nia komuna volo.

La ĝenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnernann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, iII. Ger-
manujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia
organo por naciaj parenccelaj cldonajoj.

Respekto.

Oni povas juste diri: Diru al mi. al kio kaj al kiu vi
havas respekton, kaj mi diros al vi,  kia vi Cstas. Maksini
Gorki diris: „La vera aristokrateco estas: vivi tiel, ke
oni ofendas nek la homojn nek da teron." Jen, respekto
al la vivanta homo kaj al la produktanta tero, tio estas la
respekto, kiu decas al la homoj.

Sed ni estas kutime edukataj por respekto al publikaj
idoloj, kiuj apartigas la homojn anstataŭ ol kunigi ilin,
al Potellenloi, al anonliavuloj kaj al la tubforma ĉapelo, tiu
sin-titolo de jam :putrinta civilizo.

Rigardu il•stritajn gazetojn de iu ajn .okcidenta lando:
1:io imponas la legantojn? Oficiroj en ridinda, sed tre
respektata uniformo, virinoj, speciale „filmsteloj", en
vestaĵoj ornamitaj per Ikadavropeltoj, diPlornatoj en fra-
goj, la uniformo de la blankulo, kiu portas alkoholon kaj
seksmalsanoin al necivilizitaj popoloj. Kelkfoje boksistoj,
inotorbiciklistoj estas prezentataj kaj, ien okazo de rnin-
ejaj katastrofoj, tertremoj  kaj similaj oikazaĵoj. ankaŭ
zimplaj metiistoj atingas la honoron, aperi sur tiuj folioj.
Se post cent jaroj oni jukos nian kulturepokon tiuj
ilustritaj gazetoj, oni diros: kiaj estis la homoj de tia
epoko!

Kaj kiaj ili vere estas? Gazetoj, politikistoj, en la
servo al kapitalo kaj al putraj idoloj, volus eduki ilin per
paperaj frizoj, kutimvortoj, spirita veneno, al respekto

por ĉio, kio kreis la nunan mizeron kaj la militojn. Sed
granda parto el la homaro jam vekikis el la opiehrieco,
en kiu tenas la popolojn potencoj de la estinteco. La
ve'kikintoj respektas la vivon mem kaj ĉion, kio ĝiaj sub-
tenas: la teron, ja fruktojn de la tero, la laborantojn cle la
tero.

Kaj formikis arego de personoj, kiuj per  unu sola lin-
gvo internacia detruas la barojn konstruitajn por  kulto
al idoloj inter Ia popoloj. Ili volas, ke ĉiu homo rigardu
:a alian homon nur kiel homon, kiel fraton, ne kiel alints-
ulon aft alinaciuhm. Ili scias, ke neniu nacio,  neniu raso
monopoligis la virton, ke en ĉiu lando, en ĉiu raso ek-
zistas geniuloj inter amaso da indifcrentuloj. Ili vidas en
ĉiu novnaskita infano la kermon de vivanta estaĵo, kiun
neniu rajtas sub iu ajn preteksto mortigi.

Se tiuj vekikintoj aŭskultas Ia voĉon de sia sento, ili
respektos ne nur la vivon dc homoj, sed ankaŭ de bestoj,
kaj ne permesos, ke oni mortigu bestojn, por nutri hom-
ojn. I.1i deziros, -ke la nutraĵo, kiun donas la tero, ne
oerdiku, sed atingu la buson dc malsatantoj, kaj ili  mal-
deziros, ke sur fruktodona tero oni kreskigu opion, ta-
bakon kaj kreskaĵojn servontajn nur al procluktado
alkoliolaĵoj.

Nia tasko estas, rifuzi respekton al malindaĵoj kaj
postuli respekton por tio, kio progresigas la homaron kaj
felligas 1a popolojn. Tiel ni kunlaboras en la konstruaclo
de la estonteco. 0. B.
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Propono el Sovjetunio.

En „Vegetarano" 1931, XIV/2, sur pako 16, kamarado
Ja. Brukson jam faris .proponon por internacia vegetara
ĝardenurbo cn Sovjetunio 'kun laborula loĝantaro. Nun,
okaze de la Oka Internacia Vegetara Kongreso, li sendis
jenan proponon:

„En Sovjetunio estas nun 160 popoloj-nacioj kun
apartaj lingvoj kaj moraroj. ✓ iuj el ili estas ne nur egal-
rajtaj oficiale, sed Sovjetunio per ĉiuj fortaj altigas ilian
kulturan nivelon.

Ni vegetaranoj-esperantistoj ja dume estas ankaŭ po-
ooleto kun difinitaj lingvo kaj moraro. En kapitalista
inedio ni estas „ntopiistor. En Sovjetunio ni ĉluokaze
povas mormale kreski kaj eble 'eĉ pruvi la plej grandan
vivkapablon.

Mi volus priparoligi tiun ĉi problemon inter la kon-
gresanoj."

Eble kelkaj el niaj legantoj, kiuj ne ĉeestos la kon-
greson, diros skribe sian opinion pri la afero kaj faros
valorajn proponojn en la• direkto de la 13ruksonaj in-
tencoj.

La salajoj en la i1011121 nutraĵo.
De D-ro Sydney Whitaker.

Antaŭ dudeko da jaroj oni pripensis la homan manĝ-
ajon sole de Ia vidpunkto: fonto de energio. Oni opiniis,
ke la mankaj() similas sole la karbon, kiun eluzas
lokornotivo, kaj oni taksis la manĝajon sole laŭ la
kvanto de hejtpc>tenco. Laŭ ĉi tiu opinio oni taksis la
valoron de ĉiu speco de mankajo. Sed ĉi tia taksado de
la manĝaĵoj ne sufiĉas.

Oni rimarkis certajn malsanoin, ekzemple skorbuton.
pereigan anemion, beriberion, por kiuj oni ne povis trovi
kaŭzojn. Plue ĉi tiuj ttnalsanoj okazis ĉe personoj, kiuj
kutime marladis sufiĉe da .liejtaj mankaĵoj .. Sed iom post
i0111 oni konstatis ĉe tiuj personoj jenan fakton:

Malgraŭ la liejtaj nutrajoj, ili mankis neniam .aŭ nur
malofte jenajn ajojn: lakton, verdan brasikfoliojn, la'k-
tukon, spinacon, kreson, karotojn, terpomojn, pizojn, em-
hriojn de grenoj, grenŝelojn, fruktojn, precipe orankojii
kaj tomatojn.

Kiam oni donis al tiuj inalsanuloj tiujn ĉi mankajojn,
ili senescepte resaniĝis. Sed estis konstatata  .ankaŭ jena
fakto: se oni kuiris la cititajn man -kajojn, la suferantoj aŭ
ne plibonikis aŭ plisaniĝis nur iomete.

Stuidante la kaŭzon de tiu fenomeno, oni ektrovis la
vitaminojn kaj la salajojn en nia nutraĵo. Tiuj ĉi sub-
stancoj troviĝas en nia nutraĵo ne. amaso, sed nur 'en tre
malgrandaj kvantoj. Ankaŭ en nia korpo ili troviĝas en
tre malgrandaj kvantoj, escepte je la ostoj kaj .dentoj,
en kiuj la salajoj de kalcio kaj de fosforo troviĝas amase.

Jen do, tiuj substancoj, kiuj ŝajne ne estas energi-
fontoj, estas tiom necesaj por nia sano, kiom la nutrajoj,
kiuj donas energion.

Pri vitaTninoj oni jam ofte parolis. Ci tie do mi volas
okupiki pri la salajoj. En niaj korpoj, kune kun aliaj sal-
ajoj, troviĝas la salajoj de kalcio, fosforo, sulfo, fluoro,
inagnezio, silicio, fero, jodo, kloro, natrio kaj kalio. El
nia 'korpo eliras ĉititage:

4,5 g da fosforajo,
3,4 g da utilaj°,
0,5 g da kalciajo,

0,2 cg da magnezio,
0,4 cg da kalio,
0,02 cg da fero
11 g da natria klorido.

Necese estas, anstataiiigi tiun diron per eniro de si-
milaj salajoj en nin, el nia nutraĵo. Se ni ne farus ĉi tion,
ni ekmalsanikus. Iujn salajojn ni trovas en la grundo, el
kiu 'kreskas la vegetajoj kaj fruktoj, kiujn ni mankas. Tiuj
lastaj eltiras la salajojn el la grundo en sin mem. Per tio.
ke ni manĝas tiujn vegetajojn kaj fruktojn, la salajoj en-
iras cn nian korpon.

Kelkaj grundoj enhavas multe, aliaj malmulte ida sal-
ajoj, kaj de tio dependas la kvanto de salajoj, kiujn povas
doni al ni la plantoj kreskintaj sur ili. Se oni boligas la
inankaĵojn, la plejmulto de la salajoj en ili trovikantas
eniras en la akvon, en kiu estas kttirataj la substancoj.
Jen lanvice la ĉefaj salajoj:

Jodo, trovebla en rnoruoleo, napoj, melonoj, verdaj
pizoj, rafanoj, karotoj, petroselo, terpomoj, verdaj faboj.
irlanda musiko, fako, fiŝaj°, bovviando, sekaj prunoj kaj
sekigitaj vinberoj. Malsanuloj, kiuj suferas pro kropfo
(angle goiter, france g,oftre), kenerale ne ricevis sufiĉe da
jodo.

Fero, trovebla en la ŝelo de tritikgreno, ovoflavo.
lentoj, faboj, pizoj, aveloj, sekalo, bovviando, migdaloj.
ŝelhavanta tritiko, spinaco kaj olivoj. Mankas en lakto.

La ruĝa pigmento de nia sango enhavas multe da
fero; se mankus en nia korpo fero, ni suferus pro ane-
tnio, t. e. nesufieo de tiu ruka pigmento. Oni povas ku-
raci tiun ĉi malsanon per nutraĵo enhavanta multe da
fero, ekzemple la ĵus cititaj nutrajoj..

Kalko, ĉefe trovebla en frormaĝo, lakto, aveloj, mig-
daloj, 'metas°, faboj, ovoflavo, brano kaj en la verdaj fo-
lioj kaj radikoj de vegetajoj. Kalko mankas en tritiko.
greno kaj rizo, ankaŭ en sukero, plue en fruktoj kaj en
bovovianclo. Niaj ostoj kaj .dentoj precipe konsistas el
kalko kaj fosforo. Ili ne povas cstadi sanaj, se nia nutraj°
ne -donas al ni sufiĉe  da kalko. La homo bezonas unu
gramon da kalko ĉiutage.

Se gejunuloj ne ricevas sufiĉe da kalko per sia nutr-
aĵo, iliaj dentoj ruiniĝas, iliaj ostoj mankas kaj kurbikas.
ili suferas pro rakito kaj ne kreskas normale. Ankaŭ
koro kaj muskoloj bezonas kalkon por efika funkciado.
Se en nia korpo mankas kalko, iĝi eliras el ostoj kaj
dentoj, por esti liverata al la koro ktp. Kaj la rezulto:
la dentoj ikadukikas, la Ostoj ilas molaj kaj kurbaj.

Fosforo troviĝas en kombino kun aliaj kemi5.1 ele-
mentoj en la lakto, cn verdaj vegetajoj, en eksteraj ŝeloj
de greno, en migdaloj, en brazilai luksoj kaj en multaj
fruktoj. La rulo de fosforo en nia korpo similas la rolon
de la kalko. Ekzemple ĝi estas necesa por niaj ostoj kaj
dentoj. Krome ankaŭ niaj cerbo kaj nervoj bezonas ĝin.
Ciu parto de nia korpo bezonas fosforon.

Magnezion oni trovas en citronoj, pomoj, rubusoj.
ligoj, laktuko, leontodo, tomatoj kaj spinaco. En niaj
ostoj kaj dentoj ĝi troviĝas 'kemie kombinita kun kalko
kaj fosforo. La ekzisto de rnagnezio en dentoj kaj ostoj
estas la kialo de ilia malmoleco. Manko de magnezio
mankas kaj kadukigas la dentojn.

Kalio, ankaŭ necesajn por ni, troviĝas en verda'
kreskajoj, precipe en laktuko, kukuino, celerio, flor
brasiko kaj tomatoj.

Natrio ekzistas precipe en celerio, spinaco, tomato
rafano, fragoj, karotoj, laktuko, brasiko, ktikumoj, betoj.
napoj, faboj kaj florbrasiko. Natrio estas necesa ero en
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la homa salivo kaj en Ia galo. Se en tiuj fluidaĵoj man-
kas natrio, ili nur malbone funkcias.

La nutrajoj, kiuj brulkonsumlas en nia korpo. fine
per tia brulprocezo aliforrniĝas en iajn senutilajojn aii
difektajojn, ekzemple en duoblan oksidon de karbon°.
Tiu karbonotksido estas ia gaso, kaj ĝi eniras en Ja
sangon. La sango ĝin portas al la pulmoj, kaj el la
pulmoj ĝi diras for en la eksteran aeron. Sed la
sango estas fluidajo, kaj la fiziologo scias, ke la fluida
sango ne povas porti gason. Nur certaj materioj
en la sango povas porti ĝin kaj agi kiel portiloj. Tiuj
inaterioj estas la natriajoj kaj la kaliajoj trovigantaj en
la homa sango. Ili, laŭ kemia kombino, funkcias en la
sango kiel portiloj de la karbonollesido. Se ili mankas,
mankas sano al ni; la karbonoksido ne estas sufiĉe efike
gortata per la sango al la pulmoj kaj, konsekvence, amas-
iĝas en ilia :korpo. Alivorte, ekskrccio, kiun la korpo
devas elpuli, restadas en ni kaj vcnenas nin.

La viandon mi preskaŭ &lasis inter la cititaj nutrajoj
pro tio, ke la salajoj en ĝi troviĝantaj .estas tiom etaj, ke
oni povas preterlasi ilin. El la vidpunikto de fonto por
liverado de salajoj, la viando estas neatentinda.

Turinentadoj al bestoj.

De Alwin Dreffler. El „Das Goldene Zeitalter".

Estas fakto same hontiga kiel emociiga, per kia sen-
skrupuleco la Ilomoj pekas je la senhelpaj bestoj, kiuj ĉiu-
jare estas enkomercigataj kiel kaptakirajo. Kiu legas la
ĉi-sekvantajti priskribojn pri tio, kiel oni kutImas trakti
bestojn, kiuj servas al la homo kiel nutraĵo aŭ por aliaj
celoj, tiu ne povos legi sen kortulo tiujn raportojn, ĉar ili
respegulas la fi-brutan flankon de l' homa karaktero.

Raportisto el Havajo sciigis, ke sur la insillo Laysan
en 1930 estis kaptataj en tertruoj dek milionoj da alha-
trosoj, de kiuj oni poste tute forŝiris la haŭton kun •lum-
aro. La ankoraŭ vivantajn bestojn oni simPle lasis al
inalsatinorto.

Pri la vereco de ĉi tiu raporto ne povas ekzisti iu
dubo; tion pruvas similaj .kaj eĉ pli teruraj faroj de homa
krueleco.

Misiisto el Afriko rakontis antaŭ kelkaj jaroj, laŭ kiu
abomena maniero estas traktataj la grandaj rnar-testudoj.
kiuj havas fortan dorskirason. Oni kaptas la bestojn kaj
jetas ilin dors-antaŭen en bolantan akvon, por broge for-
igi la kirason de la korpo. Poste oni ree ĵetas la bestojn
en la maron, ĉar al tiuj, kiuj travivis tiun torturon, iom
post iom kreskas nova kiraso.

Tiajn kruelajojn oni trovas ne nur ĉe la popoloj so-
;aĝaj, sed ili fariĝis kutimaj kaj ordinaraj ankaŭ en ŝtatoj
.kulturitar. Antaŭ ĉio estas la eŭropaj grand-filkaptejoj
kaj grand-bredejoj. kiuj aplikas la plej fiajn rimedojn, por
turmenti la bestojn mortigotajn.

Ekzemplo: Oni &trovis, por ekspedotaj filoj tre sini-
,-)lan kaj sagacan pakmetodon, metante unu tavolon da
-,.ivantaj fiŝoj en barelon, sarlutante tavolon da salo kaj
,aurigante tiamaniere, kis la barelo estas plenigita. La
filoj mortas ja per si mem.

Ne pli bonan trakton suferas la fulnajitaj filoj. Aŭ ĉu
mi kredas, ke ĉiu angilo kaj ĉiu floso unue estas mort-
cata, antaŭ ol .oni pendigas ĝin por finnaĵado? Oni, tute

trapikas ilin per Ia fumajhoko kaj lasas barakti
k ismorte. Pli homeca traktado eble okazas nur en

qr.,alpli grandaj entreprenoj, kie la mortigo al la fiŝoj ne

bezonigas tiom da mono kaj tempo. En pli grandaj fil-
kaptejoj kaj konservajfabrikoj oni laboras, kompreneble,
pli praktika. Ekzemple en Triesto, Italujo, kie oni for-
ŝiras la haŭton de la angiloj kiel ŝtrumpon, de la vosto
trans la kapon, postkiarn antaŭe oni fiksis la bestojn per
najlo sur ligna tabulo.

Antaŭ ne tre longa tempo oni vendis en Dancigo an-
koraŭ platesojn, kiujn oni vivajn trapikis per metal-
fadeno, rekte tra la okuloj. Se oni aŭdas, ke virino for-
kuris el filkonservajfabriko, ĉar ŝi ne pli longe ikapablis
rigardi la tiujn bestoturmentojn, tio certe ne estas troig-
ita. Laŭ liaj priskriboj oni verŝis salamoniakajon sur la
korpojn de la bestoj. mortigotaj, kaj Por ke ili ne povu
eliĝi el tiu infera bano, oni krome metis duan barelon
sur la malsuprau. En aliaj fumajejoj oni lasas la angil-
ojn kismor tc barakti en salo; ĉe tio ili sufiĉe liberikas de
lihno. Do, ili estas peklataj vivaj, kaj ĉi tiu mortigmani-
ero laildire estas 111111 el la plej humanaj.

En Tirolo la Bestprotekta Asocio plurfoje jam devis
Protesti, ĉar en la lastaj jaroj tre pliiĝis la kantado kaj
turmenta traktado al nuloj, el kies vivanta korpo oni el-
ŝiris la femurojn.

En Italujo miloj kaj 'Miaj da ĉiujare kaptataj birdoj
ĝismorte turmentiĝas en retoj aŭ kaptolnuroj, kaj iliaj
senplumigitaj korpetoj estas portataj al la foirejoj.

En multaj landoj, kio la erinaco estas opiniata manĝ-
delikataj°, ekzemple en Hindujo, la vivantaj bestoj estas
preparataj jenrnaniere: Oni ĉirkaŭvolvas la rulitan eri-
/lacan per argiltavolo, pikas tra ĝi rostbastonon kaj tenas
ĝin super la fajro. Post kelka tempo oni forbatas la brul-
igitan argilon de la rostita erinaco, kies pikilhava haŭto
restas en la forigita argilajo.

Dum mia juneco mi ofte vidis en Silezio, kiel oni per-
forte grasigas anserojn. Tio estas procedo same nailza
kiel kutima, ankoraŭ hodiaŭ. Buloj .faritaj el faruno kaj
pistitaj terpomoj, langaj proksimume unu fingron kaj
dikaj du centimetrojn, estas sekigataj, por ke oni povu
Ilin grandakvante amasigi. Antaŭ la nutrado oni metas
en akvon tiujn sckigitajn bulojn, por ke ili ŝvelu kaj giat-
iĝu ĉe la supraj°. Poste oni ŝovas ilin en  Ia kolojn de la .

ĉirkaŭbaritaj, senfielpaj bestoj (la koloj troviĝas inter la
malvastaj stangoj de kaĝo), ĝis kiam estas plenigita ne
nur la stomako, sed eĉ Ia ezofago. Kelkfoje okazas, ke
la. buloj, eble tro mallonge estintaj en akvo, ankoraŭ en
Ia stomako plu ŝvelas kaj krevigas ĝin. Kompreneble oni
buĉas tiajn bestojn antaŭ la mortito.

Kiu foje estis en flinujo scias, ke tie la forŝiro de Ia
porka haŭto estas tute ordinara. Sed 'ĉar la graso estas
kunkreskinta kun la haŭto kaj la senhaŭtigo per tio estas
tre pena laboro, oni hategas kissangc la viv•ntan porkon,
antaŭ ol oni buĉas ĝin. Li tio ne estas alia afero ol in-
fera krimo je senbelpa breto, kiu sangante falas sub ia
batoj de l' ekzekutanto. Pro la akvotavolo, formiĝanta
per la batado sub la haŭto inter ĝi kaj la karno, la haŭto
pli facile estas forIirebla.

Malpli konata torturo de simila krudeco estas la bat-
alo de la patrinaj karakul-ŝafoj en Turkestano. La gra-
vedaj larfinoj tie estas batataj tiom longe, ĝis ili naskas,
ĉar la feletoj de la karakul-Iafidoj estas tre valoraj. Ofte
okazas, ke la torturitaj bestoj ipereas.

En Pomeranio, Germanujo, kaj en aliaj regionoj, kie
estas pogrande praktikata la anserbredado, estas kutimo
elŝiri en aŭtuno la plumojn de la plenkreskintaj birdoj,
por vendi ilin. La parte nudajn kaj sangantajn anseroja
oni lasas sur la paŝtejo, kie patrino Naturo ree vestas
ilin per plumoj.
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Unu el Ia plej abomenegaj agoj dc homa kruelegeco
estas la mortigado al la fakoj, kiuj pomilione estas kapt-
ataj Ciujare. Laŭ nepre kredindaj raportoj  oni „battnort-
igis" lastjare ĉe la inarbarduj de Patagonio, Sudameriko.
dek anilionojn da tiuj bestoj. Sed jen kio estas „batmort-
igo": Oni simple forŝiras la felon de la vivantaj bestoj
kaj .poste lasas ilin morti per si mem sub kelktage daiir-
anta suferegado.

Centojn da ekzemploj oni povus ankoraŭ citi por
pruvi, ke en ĉiuj landoj de la mondo la homo estas la
plej terura bestego.

Ankaŭ la vivisekco ne estas io alia ol abomeninda
krimo je bestoj. Amerika revuo antaŭ nelonge raportis
pri eksperimentoj de du esploristoj kun 286 ratoj. Ce tiuj
bestoj oni aplikis dum 1-60 sekundoj clektrotensiojn de
110, 220. 500 kaj 1000 voltoj. • En ĉiu serio la daŭro de la
tensi-ap]iiko estis tiel pliigata, ĝis la Pliqualto el la prov-
bestoj ne plu povis esti revivigata, eĉ ne per artefarita
spirado. La bestoj pereis aŭ tuj pro akuta spirparaiizo
aŭ post horoj aŭ post tagoj kun la siinotounoj de grava
difektiko de l' centra nerva sistemo. Laŭ la eksperiment-
raporto „ofte trovikis sangelfluoj en medolo, cerbo kaj
revoj".

Kontraŭ tia. krudiko ekzistas nur unu rimedo: la no-
moj devas ricevi anstataŭ sia koro el ŝtono koron el
karno. Tradukis ifb.

Libereco?

Cies libereco limikas tie, kie ĝi puŝas kontraŭ
!la ilibereco de aliaj estajoj. (Vegetarano XI-1.)

.La 'ĉi-supran frazon mi deziras konfirmi per kelkaj
ekzemploj, kiuj pruvas, ke im al g r a multnombraj kaj
dikegaj letalibroj, kiuj ŝajnas garantii la justan lin-ligon
por ĉies rajto pri libereco, tiu rajto estas, 'en nia „civiliz-
ita" mondo, Ĉ11r1n1llUte perfortata.

Se iu forprenas de mi 'mian poŝhorlokon. ĉar li be-
zonas kin aŭ, pli ofte, la monon, kiun ĝi valoras. punjuro
baldaŭ 'konvinkos lin pri la erareco :de liaj ideoj pri liber-
eco. Sed, se iu forprenas dc mi Ia purecon de la aer)
ĉirkaŭ 'tni, kiu riekontesteble apartenas  al mi same kiel
mia horloko, mi tute ne rajtas plendi. Kontraŭe: rn
devas forlasi benkon .en :publika parko, ĉar plaĉis al fum-
anto, eksidi apud mi. Kaj en !publika telefonejo mi devas
silente engluti la 'malfreŝan tabakfumon, je kiu ki estas
pleriplena.

Kiani okazas akcidento al infaneto de mizerega vir-
ino, kiu iun tagon, pro troa laboro, ne sufiĉe atentis ĝin.
la 'virino estas severe punata;  sed, se patro malrapide
sed tutcerte malsanigas siajn infanojn per konstanta  fum-
ado; se 'clrinkulo batas sian familion, neniu leku inter-
venas. Eĉ, okaze de grava vundigo aŭ mortigo al fa-
milian°, la kulpulo trankvile kaj  sedhonte eldiras Ia kvan-
ton de alkoholajoj konsumitaj antaŭ la „akcidento", kaj
la tribunalo serioze kaj konscienca okupilas pri la grado
de ebrieco, laŭ kiu estas aplikotaj la julmildigoj pro
„inalgravigaj cirkonstancoj"!

Oni pripensu: se aŭtomobilisto endankerigas  la pas-
antojn per tro rapida aŭ kontraŭregula veturado, la gar-
destaranta policisto ne atendas, Iĝis kiam fakte okazos
akcidento; li haltigas kaj demincas la veturigiston. Sed
en trinkejo ne staras garde 'policisto, kaj nur kiam vik-
limo grave aŭ ikismorte vundita kuŝas en lageto da
sango, alrapildas policisto, kiu  •poste devos atesti la gra-
don de ebrieco, en kiu trovikis la  -kulpulo.

Ekzistas leĝoj kontraŭ turiiieiitado al bestoj; sed ili
c rilatas al multaj metodoj de turmento,  kiujn ja po-

stulas 1a ĉie aprobata sistemo de bestbredado.
Pri 'kelkaj !punktoj ,en la citita artikolo mi tamen ne

povas konsenti: Mi ne 'kredas, ke la pasiojn, pri kiuj te-
ntas, reguligas la mono. Mi neas, 'ke pasiuloj entute di-
ferencigas -inter necesajoj kaj superfluajoj. Ili ja 'ĉiam
eanas, emis kaj emos, !kontentigi antaŭ ĉio siajn pasiojn,
tute ne zorgantc, 'ĉu io restas eĉ por 1a plej necesa nutr-
ajo de la familio. Home komprenebla estas Ia sopiro al
la agrablajoj de la vivo, al latiebla evitado de zorgoj kaj
mizero; sed malsake estas, envii ies malvirtojn, inalkusta
la ofte aŭdata argumento, ;ke riĉaj „bonvivantoj" ne be-
zonas timi imalsanon, ĉar lielpe de mono ili povas
sian korpon, kiam iĝi ne plu tatigas.

'Tial ja estas grandega la respondeco dc la gvidanto'
de popolamasoj en la tuta mondo. Iliaj klarigoi, ilia
e k z em p 1 o, antaŭ !ĉio, lernigu al la gvidatoj, ke  pro
ia 'propra 'bonfarto kaj tiu de la iposteuloi ili maldeziru
litojn, kiuj malfortigas iliajn labor- kaj rezistkapablojn
kaj 'mallhavigas plezurojn vere kuindajn. Ili elniontru, ke
la :popolo m.em povas !potence influi la prezojn de luidoi
sanigaj, sed ankoraŭ tro nuiltkostaj; ĉar, pro nesufiCa de-
ziro de la publiko, ili vendikas 'kvazaŭ specialajoj.  En
multaj landoj ili eĉ 'devas esti importataj, kvankam po-
granda iproduktado de, ekzemple, nefermentinta  vinber-
suko, ĝuste preparitaj faruno kaj sukero, nuksajoj ktp.
estus ebla preSkaŭ ĉie ajn, sanigi kiel la  produktado dc
fruktoj kaj legomoj povus facile esti pligrandigata.

Tiamaniere oni edukos novan generacion,  kiu, falig-
inte la „falsajn diojn" de antaŭuloj, 'ĝuos sanan vivon  kun
justa libereco. Amalie Berger, Vieno.

La ,geniaj" buĉistoj.
Guy de Maupassant (1850—. 1893).

Genia arnasbuĉisto, sinjoro von Moltke, iam respondis
jenon all delegitoj de la Pacifista Organizo: „La milito
estas sankta kaj estas dia institucio. Gi estas parto de la
sanktaj universalaj leĝoj. Ui subtenas en la  hontoj ĉiujn
grandajn, ĉiujn noblajn sentojn: honoro, sinofero, virts
kaj kurako, kaj ĝi malhelpas, ke la homoj dronu en la
plej abomena inaterialismo."

Do: arilki kvazaŭ brutaro kvarcentmilope, marŝadi
tage kaj nokte sen halto kaj ripozo, pensi  pri nenio, studi
nenion, lerni nenion, legi nenion, esti utila al neniu, elrabi
urbojn, forbruligi vilaĝojn, ruinigi popolojn, lasi for:ŝiri dc
si, sen utilo por iu ajn, brakojn kaj krurojn, lasi disŝprtic-
iki sian cerbon, dum kiam maljunaj gepatroj.  edzino kaj
infanoj mortas pro rnalsato, jen tion oni nomas „ne droni
en la plej abomena materialistno"!

La viroj de la milito estas la kuro de la mondo. Ni
batalas kontraŭ la naturo, kontraŭ nescio, kontraŭ mal-
helpoj Ciuspecaj, por plimiGdigi niajn  mizerajn vivkandiĉ-
ojii. Altspiritaj homoj, bonfarantoj, scienculoj streĉikas
laborante pri tio kaj serĉanto tion,  kio povas helpi aliajn
homojn kaj maidolĈigi ilian sorton.  Profundikintaj en
sian utilan agadon, ili plimultigas la eltrovajojn, nobligas
la. homan spiriton, pligrandigas la scion, progresigas ia
bonstaton, riĉeeon kaj forton de sia lando. Jen venas la
milito: post ses monatoj la generaloj  detruis ĉion, kion
konstruis penado, pacienco kaj genio durn dudek jaroj!

Tion do oni nomas „ne droni en la plej abomena ma-
terialismo!" Kion do ili faris, la militistoj, por pruvi sian
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inteligentecon? .Nenion! Kion ili eltrovis? Kanonojn
kaj pafiloĵn. Jen ĉio.

Cu la eltrovinto de la unuarada simplega ĉaro, per
sia simpla kaj praktika ideo, meti inter du bastonoj!'
radon, ne faris pli multe por la homaro, ol la eltrovinto
de la modernaj fortifikajoj?

Laii la germana „Deutscbe Zukunft".

La aroganteco de la famaj rnilitistoj estas granda, kaj
la nunaj gvidantoj de militministerioj en diversaj Statoj
tnontras saman arogantecon. Kion oni dirus, se la estroj
de la fajrobrigadoj, kies tasko estas estingi brulegon kaj
savi homojn el dangero, estus same arogantaj kaj dirus.
ke katastrofoj (okaziiitaj plej ofte pro manko de singard
ento) estas sanktaj kaj necesaj? Sc ili postulus gvidi la
politikon ian tiu senco-, ke ni havu ofte fajrokatastrofojn
kaj similajn malbenc>jn?

Packongreseto
dum la 24-a Universala Kongreso de Esperanto

en Parizo, 1932.

Kelkaj Parizaj paeifistoj-esperantistoj decidis organizi
seriozan packongreseton dum la Universala Kongreso.
Inter la temoj diskutotaj, en dek-du diskutliberaj kati-
venoj, estas jenaj:
1. Rimedoj proponitaj por certigi la pacon: Morala eduk-

ado. Esperanto. Cesigo, malpligrandigo, forigo de ia
armado, unuregne an ĉiuregne. Sendoganeco.

internacia. Ribelo kontraii milito. Socialismo.
Anarkiismo.

2. Militkaiizoj: Ekonomiaj katizoj.-	 Lingvodivcrseco.
Pasioj. Trolokateco. Registaroj.

3. Kiel efikigi la multulan pacdeziron.
4. Diversaj projektoj de konstitucio internacia.

Nia celo estas: uzi efike Esperanton por paclabpro kaj
tiel pruvi ĝian taftgecon por gravaj celoj. Ni jam havas
taitgain eefparolontojn pri kelkaj temoj, Ni deziras pliajn,
se eble ne-francojn, por aliaj temoj. Ni elektos pri Citi
rimedo, por raporti pri ĝi, spertulon. Pri la diskutotaj
demandoj ni deziras manskribaĵojn konservotajn en pu-
blika legejo.

Vi sendu tuj proponojn, kaj poste verkajojn, al: s-ro
F. Brossier, 25 Rue Docteur-Heulin, Parizo 17.

Loka organiza komitato: 13rossier, "Gouttenoire de
Toury, Manght, Marseille, Sagct, van Etten.

El multaj landoj.

Argentin°. La organizo, kies voĉo estas la revuo
Vivir!", Paso 58, 131tenos Aires, vigle laboradas por ia
svastigo de siaj ideoj, I_)-ro Esteve Dulin faris en di-
,:rsaj urboj paroladojn ipri la „Esencaj Fundamentoj cie
Irekta Nutrado", pri la „Naturismo kiel biologia Sin-
io" ikaj aliaj temoj. En aprilo -oka'zis la Unua Vegetar-
a NaturiSta Kongreso Argentina, en Buenos Aires. Eks-
irsoj kun komuna tagmanko en la libera naturo kreas
ter la avoj de la „Centro Naturista" gajecon kaj senton
amikeco.
Kostariko. Laŭ la ekzemplo de la Instituto de Nutr-
on Montevideo (Urtigvajo), estas antaii nelon.ge fond-

_11 la Zefurbo San Jose „Nacia Instittito de Nutratio"
in la celo instrui la popolon pri Ia malkusteco de la nu-
adkutimoj kaj pri la bonaj sistemoj de sinnutro. La insti-

tuto prizorgos ankaii Ia havigc>n de tattgaj nutraj kresk-
aĵoj por la agrikulturo. ui havas kunlaborantojn  en frem-
daj landoj, kaj ni vidas per tiuj nomoj (D-ro Ragnar Berg,
D-ro Bireher-Benner, D-ro O•dfield, D-ro HernItn Al-
puche Solis, Jukatano, D-ro r2tŭiĉlca ktp.), kc oni laboros
en la direkto al nia celo.

Cefioslovakujo. Per •ulingva cirkulero „Ni pro-
testas!", la Kuniabor•ntaro de la Vivreforrnaj Asocioj er
la Cefloslovaka lespubliko (Prago 1, Betlemskz1 9) al-
vokas la atenton de la publiko al reklamo farata per ii-
teraturo, kinotcatroj, radio, ce ett lernejoj kaj Stataj ofic-
ejoj, favora je Ia alkohola kapitalo. Prave oni diras, kc
instruistoj, Por doni bonan ekzemplon, devus nek fumi
nek trinki alkoholajojn, ke •tontinde estas, se universitataj
proffesoroj toleras kaj eĉ defendas en siaj paroladoj kaj
verkoj Ia konsumon de alkoholo kaj tabako. La afttoro
de la alvoko estas nia samideano D-ro Alexandr Soni-
mer-Bat'ek, Prago-Liboc 162. — La konata vegetarano
Oscar Diirr festis en juneca vigleco sian 75-an naskik-
tagon.

Grandbritujo. La ĉiumonata „Vegetarian Messenger"
raportas pri Ia sukcesoj de vegetaranoj en la vegetara
parto de „Vs.1 3,,cliffe College" (Stonehouse, Gloncester-
shire) en la Springfield-Domo, sub gvido de D-ro Sibly.
La Vegetara Societo (•ondita 1847) havis sian tnajan  kun-
sidon en Huddersfielcl. Tie s-ino Godclard faris parol-
adon pri „Dieto en rilato al tutmondaj problemoj", kaj
nia samideano D-ro Whitaker parolis pri ,,La konservo
de bona savo". Wilfred Ilarwood el Bradford, jam dc
pli ol 30 jaroj vegetarano, ,prezentis siajn korpajn kapabl-
ojn. Li estas jam de 1908 ĉampiono en peza atletiko. La
Londona ĉiumonata The Vegetarian Ncws montras pu-
blikan afiŝon de la 18.5.1829, en kiu oni ofertas por
aĉeto kaj ankait por luado virajn kaj virinajn sklavojn.
La revuo aldonas..ke siatempe tia afiŝo ĉe ĝenerala
publiko ne vekis indignon, same kiel nun  ne vekas in-
(lignon Ia vendo kaj konsumo dc viando: tial fii povas
esperi, ke en estonteco oni same pensos pri la viandkon-
sumo kiel nun pri tia sklavkomerco. — (;andlii deklaris
en kunsido de anglaj vegetaranoj, ke la vegetarismo por
li estas etika demando kaj ke en okazo de neceso li p►e-
ferus morti ol manki kadavraĵon.

Locarno-Monti
:4etara Pensiono NEUGEBOREN. Sunaj .kaj akvaj

banoj. (:randa parko, senpolva, saniga aero, »erten -mai
kursoj. Postulu nrospektojn. Oni parolas Esperante.

Vegetara Mangejo en Zuriito
(Svisujo), posedanto E. Hiltl, Sihistr. 26-28. Tre rek..-
mendinda vegetara tnartkejo kun propra kukfarejo. Sen-

alkoholaj. vinoj.

Vegetara Hotelo ..Poniona"
en II a g o (Nederlando), Molenstr. 53, estas modela gast-
oj° kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano trapasanta
Hagon. Varma kaj malvarma akvo en eitti ĉambroj.

Modela pureeo.

Itala Riviero,
Vegetara Pensiono Helios en R a p a 11 o, en plej hela
sudasituo kun rigardo al la maro. Gardeno. Agrabla
riternacia hejmo. Tage 30-40 !iroj. Fluanta akvo kaj

centra heitado. Postulu prospekton.
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Norvegujo. Fondikis en Oslo grupo de la franca ve-
getara kaj pacifista societo' „Trait d'Union", en kies estr-
aro ni trovas Ia konatan norvegan vegetaraninon f-ino
Elisabeth Fleischer. D-ro Ilarald Jensen faris parolaclon
pri „Liberaeraj lernejoj, instrureformo, internacia kun-
laboro kaj panettropat movado". La grupo kunlaboras
kun la Esperanta grupo, kies prezidanto Arnesen vigle
partoprenis en la diskuto. La gvidanto de la instituto
»GYinnos", s-ino Welhaven-Bjelke, rakontis pri la liber-
aera ginmastikejo „Elverdant", proksime je Kopenhago.

Germanujo. La Frettsburga Kunlaborantaro por Viv-
reformo, sub gvido de Hedwig Eichbatter, Hal= a. cl.
Sieg, aranĝis en majo Laborsemajnon por Vivrefortno.
Oi organizis internacian migradservon; la partoprenantoj
devas submetiki al la komuna disciplino, por ne kom-
promiti la esencan ideon de Ia celado. La organizo uzas
Esperanton; kia Esperanto-gvidanto estas Dr. W. Solz-
baciter, I3ensberger Marktweg 63.

Nederlando. En la Cefurbo FIago 071 i malfermis la 19.
3.32 vegetaran kaj kontrativivisekcan malsanulejon, la
„Wenage-Klinikon", Koninginneg.racht 56, sub gvido de
Ia kuracisto D-ro Y. Hettema, alio de la estraro dc lat Ne-
derlanda Vegetara Ligo. En la inanguro partoprenis la
Nederlandat Vegetara Ligo kaj la Nederl. Ligo por Natur-
kuracado. La eiutagaj gazetoj detalo parolis pri la fakto
kaj tiel faris propagandon por niaj ideoj. — Nia samide-
alio B.C.Kool faris la 20.4. en Dordrecht paroladon pri
la temo „Kial mi estas kaj kial tni restas vegetarano".
En Hago li parolis la 29.4. pri „Krizo kaj vegetarismo".

Aŭstrujo. La „Ligo de Socialistaj Vivrefonnulor
(adreso: Karl Nebenzahl, Vieno III, Ungargasse 71) estis
definitive fondata la 14.12.31 kaj havas proksimume 500
anojn. Du konataj proletaj vivreformaj kaj nudkulturaj
ututikoj: „Bund freier Menschen" (Ligo de liberaj homoj)
kaj „Sonneafreunde" (sunarniko) kulektive alikis, kaj ilia
membraro estas enkalkulita en la citita nombro. La ligo
jain aranĝis multajn interesajn paroladojn ipri vegetaris-
tnu, tabakforigo, nudkulturo, popolsaneco,
ekonomiaj demandoj tiurilataj ktp. Dum la elektbatalo
okazis parolado de k-do Georg Emmerling, vicurbestro,
Pri „Sanecpolitiko de la urbo Vieno". Oni aranĝis kon-
silejon por moderna lanscienca kaj natura vivkonduto en
la kooperativa vendejo „Stafa", Vican) VII, Mariathiller-
str. 120 (eiusabate 15-a ĝis 17-a h.). La „Stafa" ankati
komencis vendi ĉiujn varojn necesajn por vegetaranoj,
por ke la laboristaro povu ricevi tiujn nutrat:io.in je mo-
desta prezo. La Ligo konstante kontaktas kun eiui so-
cialistaj, kulturaj, sportaj, sindikatai kaj kooperaj orga-
nizoj. - Prezidanto estas instruisto Prof. D-ro 1?itdolf
Smola, sekretario nia samideano Nebenzahl.

Danujo. La Internacia Junulara Ligo havas tiun el
jaron sian kunsidon, de la 1. ĝis Ia 3.8., _kun tendaro de la
25. 7. ĝis la 3.8. sur la insuleto Okseli apud Sffilderhav en
la golfo de Flensburgo. La veturo dc Flensburgo per
vaporgipeto datiras duonan horon. Prezo por la tuta
datiro (10 tagoj) 20 datutj kronoj, nur por la tendaro (7
tagoj) 15 dkr., por unuopaj tagoj dkr. 2.50 eiutage.
pago 2 dkr. La konferencon aranĝas la Int. Jun. Ligo,
adreso B. Kjaerulif Nielsen, Bakkehus, Ilerlov, Danujo,
Flensburga Grupo de la I. J. L.. adreso: Alfred Boll,
Flettsburgo, poltkonto 134, Germanujo kaj Internacia
Junttlara Kontrailmilita Organizo (Ilaruld Bing, Anglujo,
Franz Korna, Ailstrujo). La aranĝo kunigos gejunulojn en
sana natura kaj lielpema kanutradeco, esploros rimedojn
kontraii la milito per paroladoj kaj diskutoj kaj kreos

amikecan senton. La invitoj estas presitaj ankaŭ en Es-
peranto. — La prezidanto 'de la Kopenhagat vegetara s►-
cieto estas nun Aage Fjords Alie 12. I. V.

Svisujo. Proksime je -ludilo estas fondita nova ko-
lonio en Bassersdorf, kies spirita gvidanto estas Werner
Zimmertnann, organiza gvidanto R. Mtiller. komerca
gvidanto nia samideano Paul Enz. Adreso: Gartenbau-
siedlung Schatzacker, Bassersdorf (Ziirich), pogrfako
Hauptbalinhof 107, Zurifio. La paroladon de Z. la 22.5.32
en Bassersdorf pri „Koloniado kaj Konstruo" Ceestis 250
Personoj.

Francujo. En la vegetara revuo „RtIgitratiott"
Yvonne Kanya, 46 Boulevard Garibaldi, Parizo 15,
(aprila numero) publikigas flaman alvokon al la junulinoj
kataran la milito kaj kontraŭ ĉio, kio donas nutron aI la
militemaj fortoj.

Vegetaraj Mantejoj.

Meksiko: Vegetara Restoracio, 2a Iimez 26, urbo
Meksiko. Vegetara Manĝejo de Paula Kohl, Plaza de
Salutos Degollado 16, Meksiko.

Utrecht, Nederlando: Hotelo-Restoracio „Pomona".
Westerstraat 2.

Soest, Nederlando: Veg. Pensiono Jam Rink, Bos-
straat 18.

Ommen, Nederlando: Pensi" „Vredeliof - (Pacejo)
Hei kaj Dennen.

Vegetaraj kaj pareneeelaj eldonajoj,

.Talstoj, Lenin, Gandhi, parolado tie Valentin Bulga-
kov, tradukita germanlingven de Hans KlaBen, eldonejo:
Verlag Neusonneielder Jugend, Heppenheim aiBerg-
stratlie, Gertnantijo; prezo kartonita gmk. 0,75, bindita
gink. 1,20. La sama eldonejo publikigis gravajn por nia
etika movatdo aliajn germanlingvajn librojn kaj broŝur-
ojn; interesuloj do postulu katalogon. La parolado de
Bulgatkov estas grava pro lia klopodo,.kompreni Ĉiun ei
la tri granduloj kaj fari justan kritikon. Ce Lenin, gajnas
al mi, li troe malatentas la efikon de tiu ĉi pioniro dc
nova kulturepoko. Jen konkluda diro dc Bulgakov:

,.Mi tute konsentas kun Tolstoj, kiam li konstatas,
la fundamenta plibonieo de la socia vivo estas neebla, se
ĝin ne akompanas interna perfektiko de la homo. Mi kon-
sentas ktm Lenin tie, kie li insistas pri la nepra, energia
klopodado por liherigi la laborantajn, subpremitajn amas-
ojn da homoj kaj celas al plibonigo de la materiaj kaj
intelektaj cirkonstancoj. Kaj fine ni] konfesas plenan
alikon al Gandlii, kitt unuatfoje en la historio dc lat hom-
aro sukcesis unttigante la grandajn amasojn de la popolo
por senperforta movado de protesto kaj batalo kontran
subpremo kaj sklavigo, kaj kiu kiel unua montris al Li
homoj novajn vojojn de senperforfa, paca, spirita revo-
lucio."

Chapei in Flames, (Capej en flamoj) tre leginda angla-
lingva brottro eldonita de Modera Books Ltcl., 2.3 Theo-
balds Road, Landon W. C. 1, Angluju, prezo 1 .p. Gi mon-
tras klare la krimojn de militarismo kaj kapitalismo en
Oriento kaj la clankerojn, kiuj minacas la tutan mondan.
se ni ne sukcesas haltigi kisnunajn metodojn.

Voran! Wir siegen! (Antarien! Ni venkos!), german-
lingva monata gazeto batalanta por la socia pacifista
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inovado. Hanovero (Geriti.), Hildeshennerstr. 226 C 1.
Favora al Esperanto. La aprila numero enhavas gravan
alvokon de Romain Rolland kontran la kapitalistaj krimoj
en Ekstremoriento kaj artikolon pri Esperanto de nia
samideano D-ro Winfried Fricke.

Japanese Imperialism Stripped (Japana imperialismo
sentnaskigita): La sekreta rnemorando de Barono Ta-
naka, ĉeftninistro de Japanujo (de aprilo 1927 ĝis julia
1929), eldonejo de „Modera Books Ltd." (kiel ĉi-supre),
prezo 1 p. Ni rajtas konsideri la ideojn esprimitaju dz
Tanaka tipaj ne nur por la Japana, sed por Ia tutinonda
kapitalistna ekspansiema militemo. La ĉefininistro tute
klare skribis al sia imperiestro: „Por militakiri la mon-
don, ni devas unue militakiri Cinujon. Kiam ni kapablos
inilitakiri Cinujon, "ĉiuj aliaj aziaj landoj kaj ia landoj de
la. Suda Oceano nin timos kaj kapitulacos antaŭ ni. La
mondo tiam komprenos, ke Orientazio apartenas al ni,
kaj ne kuralos atenci niajn rajtojn." Plue „Kun ĉiuj riĉ-
ajoj de Cinujo je nia dispono, ni datirigos nian marŝon
militakirante Hindujon, la Insularon, Malgrandazion.
Centran Azion kaj eĉ Eŭropon". Ciu do sciu, kiun sig-
nifon havas la nunaj okazajoj en la Ekstremoriento kaj
kiaj ideoj gvidas la regantajn politikistojn!

El Ia teksto de la memorando vidikas la granda
timo, ke infoje la eina popolo vekikos el sia letargio al
meinkonscio kaj mem produktos siajn bezonajojn, La
clokumento diras: „Pli danĝera faktoro estas la fakto, ke
la Cilia popolo eble iutage vekikos. — Se ni pripensas, ke
la ĉinoj estas niaj solaj aĉetantoj, ni devas timi la tagon,
en kiu Cinujo mankos kaj kia industrio ekfloros. — Ni
devas alceli niajn 'proprajn militajn fincelojn kaj kapti la
koron de Manĉurio kaj Mongolio per diversaj vojoj, por
esti kapablaj detrui la militaristan, politikan kaj eko-
nomian evoluon de Cinujo."

Wegweiser fiir Lebensreloriner (Gvidlibreto por viv-
reformantoj), eldono 1932, dc Christian G. überreich,
Hamburgo 36. 76-paka broŝuro kun utilaj adresoj de
vegetaraj rnankejoi, sanatorioj, vendejoj; prezo grnk.
0,30. Tre utila. Se tiuj gvidlibroj uzus la informojn de
nia bulteno, ili povus esti pli aktualaj; sed jam en sia
nuna formo ili estas bonaj. Polformato.

Tau, monataj (germanlingvaj) artikoloj por mernek-
kono kaj memevoluo, eldonanto Werner Zimmermann.
Ringgenberg (Bern), Svisujo. Jarabono sfr. 8,50.

Volksgesundheit, (tutpopola saneco), germanlingva
ĉiumonata organo dc la laboristaj unuikoj por higieno,
kuracado, vivreformo kaj naturismo. Rcdaktanto Gerh.
Kretzschmar, Dresdeno, Wilsdruffer Str. 31. Serioza,
simpatia revuo, rekomendinda.

Esperantai eldonajoj.

La Okeidentrilo, organo de Ia Esperanta movado en
Portugalujo, eldono de la „Ligo de la Okcidentaj Esper-
luistoj". Adreso: 3, Rua JoZio de Leinos, 1-` ) , Lisbonu
Lisboa). Bona portugala teksto, sed Esperanta teksto
Ulla je eraroj. Trafaj notetoj „Io el ĉiu lando".

Laborista Esperantisto, Amsterdarn-Onst, Middenweg
'26, enhavas tre bonajn lingvajn artikolojn redaktatajtt
.e. G. J.Degenkatup, Rietstraat 40, Utrecht, Nederlando.

La Nova Epoko, dumonata literatura gazeto de Ia
AT (Sennacieca Asocio Tutmonda), aperas nun en pli
randa formato. ,Bona lingvo, bona enhavo, rekomend-

-xla. Prezo jare grnk. 2,5() (aŭ ffr. 15,— aŭ egalvaloro).

li
Unu numero kontroli 2 respondkuponoj. Administrejo:

Lipsio O. 27, Kolnistr. 1, Germantijo, Reclaktejo: Parizu
12, Avenue CorWra 14, Francujo.

La nova etapo, durnonata revuo pri literaturo, kul-
turo, lingvoscienco, redaktejo: N. V. Nekrasov, Spirido-
novka 15, Moskva 1, Sovjetunio, administreio: Ekrelu,
Liibauerstr. 35, Lipsio N.24, Germanujo, Jarabono •1
grnk. Ampleksa, tre varienhava, serioza kaj nepre atent-
li -da revuo.

Unua Legolibro, el -donita de la Sennacieea Asocio
•I'utinonda (SAT), Parizo 2(), Rue Boyer 23, Francujo,
havebla ankaŭ ĉe la administrejo: Lipsio O. 27, Kohustr.
I, Germanujo; prezo 1 grnk.

Nova Nombrado, de Antonio Barbacetto di Print, el-
donita 'ĉe A. Paolet, San Vito al Tagliamento, ltalujo, 15-
paka broŝuro pri nova sistemo de nombrado kaj nombro-
elparolado, kiu tamen al mi ŝajnas tre .malsupera al la
multe pli klara kaj simpla sistemo „TELEKABA" (tiu
vorto signifas 83332000) de Prof von Pirquet.

Esperanto-Fiihrer, eldonejo Meyer Co., Biirsen-
straBe 4, Ktinigsberg i/Pr., Germanujo, Enkonduko en
nian lingvon, por Germanoj, en ses lecionoj, de G.
Schattat. Tiu ĉi malgranda instrulibro malgraŭ sia tnal-
longeco donas ĝuste la plej urĝan elementan scion pri ina
lingvo en tre facile digestebla formo kaj tial estas abso-
lute rekomendinda.

Proleta Studanto, instrua bulteno, aldonajo de la  „Iii-
ternaciisto", eldonejo: Berlino C 25, I)ircksenstr. 42, Ger-
manujo.

Ora Masko, romano de Rampo Edogana, tradukita de
joŝiŝi Simornura, eldonita de Japana Esperanto-Asocio,
eldona fako, Esperanto-KenkjP.-:')a, Sanbanĉo,

Japanujo. Unua voltnno, 110 pakoj, bele tolbindita.,
prezo gmk. 3,—. Havebla ankail ĉe Heroldo de Esper-
anto. Bona eldonajo, interesa pro la pruvo, ke orient-
anoj uzas lertege kaj korekte nian lingvon. Sed kial oni
ne elektas por traduko kaj beliorma publikigo plialtnive-
lan literaturajon?

Lingva Kritiko, aldono al „Heroldo de Esperanto"
(Kolonjo, Germanujo, Brtisseler Str. 94), enhavas en sia
aprila numero tre atentindan artikolon „Internacial
Vortoj", de I. ,Lejzerowicz, pri la troaj neologismoj kaj la
neeeso, limigi sin laneble al la oficialaj, malnovaj vort-
radikoj.

Wie denken Sie iiber Esperanto? (Kion vi pensas pri
Esperanto?), gerznanlingva dialogo verkita kaj eldonita
de Hans Jungschaffer, Bahnhoistr. 22, urbo Ried 1113-
kreis, Obertisterreich, Aŭstrujo; prezo 30 groŝoj.

Alvoko al la Tutmondo kontrall la Japana buĉado en
ManiC:urio, de la Universitata Ligo kontraŭ la jap•na in-
vado en Manĉurio, Kuo-Min-Universitato, urbo Kanton.
Cinujo. Krio de indigno kaj malespero 1«mtratt krimo.
pri kiu ne nur la Japana, sed la kapitalismo de ĉiuj ŝtatoj
estas kulpa.

La unua suplementa legolibro de Esperanto, de Kooji
Taŝiro, eldonejo Kibola, Tokio, Japanujo. Esperanto-
tekstoj el la ĉiutaga vivo kaj rakontetoj. Tre laiidinda,
bonaspekta eldonajo.

La Servaro, informa libreto de la UEA, 1 Tour de
Cienevo, Svisujo, precipe interesa pro la preskaŭ

kompleta list() de haveblaj Esperanto-eldonajoj. Senpaga.
La Espero, monata organo de la Hankoa Esperanto-

Asocio, adreso: P. 0. I3ox 54, Hankow, Cinujo. Modesta,
sed tre laŭdinda bulteno.

Varna, la Reĝino de la Nigra Maro, gvidlibro kaj
ilugfolio eldonitaj de la urbestraro de la kuraca banurbo
Varna en Bulgarujo.

(Vidu daŭrigon sur pago 22!)
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26-a Bulteno.

Program° de la Oka Internaela Kongreso de Vegetaranoj.
Sabaton, 9.7.32: Salutvespero arankita de' la Vege-

Iam Societo de Berlino en la hotelo Nordischer Hof ĉe
la Stettin-a Stacidomo, Berlino. Salutparoloj de la pre-
zidanto de Ia Berlina Societo, de la estraro de I. V. U.,
ae reprezentantoj de Stataj kaj urbaj aŭtoritatoj kaj dc la
L'ksterurbaj kaj eksterlandaj samcelanoj. Dum la muzikaj
prezentadoj kunagos la sopranistino Gertrud 13 e c k kaj
la vialonĉelisto Werner W e ck e, ĉe la fortepiano Ernst
0 s t e r. Fortepiano de la firrno C. Bechstein A.-(;„ Ber-
lino W.50, Budapester Str. 9 A. — Komenco je la 19-a
horo. Senpaga eniro.

Dimanĉon, la 10.7.: Je la 7-a matena gimilastiko.  - Je
la 10-a malfernio de la kongreso kaj salutoj de Ia Edenaj
organizoj, lokaj kaj distriktaj aŭtoritatoj. Malfermo de la
„Novreforrna Ekspozicio". Je la 12-a komuna tagmanko.
Je la 15-a teatra solenajo „Apolonio de "Mano" sur la
Edena Liberaera Scenejo. Je la 16-a vegetara popol-
festo „La foiro de Plunderweilen".

Popolaj dancoj, kantprezentaĵoj, puliĉinelo, popolludoj,
korpekzercaj kaj ginmastikaj prezentadoj, aliaj amuzoj.
foiraj budoj ktp. Je la 20-a festbalo.

Lundon, la 11.7.: Je la 7-a matena gimnastiko. Je Ia
9.30: paroladoj, 1. Prof. D-ro Ude „Vegetarismo kiel bar-
ilo kontrati la minacanta ekonomia kaoso; 2. Valentin
1.3trIgakov „Tolstoj kaj la Vegetarismo. La signifo dc ia
duhoboroj." Je la 12-a komuna tagmanko. Je la 15-a
tria parolado: Werner Zimmermann „Vegetarismo kiel
tutmonda reformo kaj sinteno de la ekstrernorientaj po-
poloj (japanoi, ĉinoj, Itindaj. Ameriko) kontraŭ la vege-
tarismo". -- Diskuto pri ĉiuj tri paroladoj. Je la 20-a pa-
rolado kun lumbildoj, de Karl Bartes: Historio kaj Evo-
luo de la Kolonio Eden.

Mardon, 12.7.: Je la 7-a matena ginonastiko, poste
matenmanko. Je la 9.30: Cefkunsido de la Internacia
Vegetara UT1i0 kun iatiregulara tagordo. VaparSipa pro-
menado por la ne-anoj. Je la 12 -a 'komuna tagmanko.
Je la 15-a raportoj de la delegitoj, inter aliaj: Prof. D-ro
Rtdiĉka, docento D-ro Hanousek, James Hough, Frani(
Wyatt, van Borrenclarn, red. Saxon, llja Enĉev, St. Fink-
Jensen. Je la 20-a: prezentajo sur la Edena Hejmlanda
Scenejo, lastaj scenoj el „Faust" de Goethe, dua parto.
Post tio adiaŭa kunesto. Muziko de la Edena Muzik-
tinuiko.

Merkredon, 13.7.: Vekilko je la 6-a, gimnastiko, ma-
tertinanko. Je la 7-a aŭto busa veturo al Potsdam. Tie
komuna tagmanko. Pluveturo al Mahlow, PrieBnitz-Ku-
racejo. Paroladoj de Paul Schirrmeister kaj D-ro med.
BraUchle. Kaftrinkado en Mahlow. Je la 20-a en Eden
ouleinela revuo. fforkantado.

26th Bulletin.

Programme ol the Eighth International
Vegetarian Congress.

Saturday„fuly, 9th, 1932: Welcome Evening Gather-
ing arranged by the Berlin Vegetarian Society at the
hotel „Nordischer Hof", Stettin Station, Berlin. Greeting
speeches of the President of the Berlin Veg. Soc., the
l3oard of the I. V. U., representatives of governmental
arud local authorities and foreign friends. Musical en-
tertainment assisted by Miss Gertrud 13 c c k, soprano,
Mr. Werner W e c k e, cellist, and Mr. Ernst O s t e r at
the piano. Grand-piano supplied by the finu C. Bech-
stein Ltd., Berlin W 50, Budapester Str. 9 A. — Be-
ginning 19 o'clock. Admission frec.

Sunday, July 7th: 7 a.m. morning gymnastics. 10
a. in. opening of the congress and welcome speeches o?
Eden organization and local and district authorities.
Inauguration of the „New-reform Exhibition". 12 noon
common lunch. 15 o'clock theatrical solemnity „APollo-
nius of Tyana" on the open-air stage of BUIL l6 o'clock
vegctarian popular festivity „The Plundersweilen Fair".

"Pular dances, singing performances, Puna show,
popular games, physical culture and gyamiastics, other
entertainments, fair boothes etc. 20 o'clock evening danc-
ing.

Monday, July llth: 7 o'clock tnorning gymnastics.
9,30 o'clock speeches: 1. Prof. Dr. Ude: Vegetarianism
as a Protective Wall against the menacing econotrik:
Chaos, 2. Valentin Bulgakov on „Tolstoy and Vegeta-
rianism", „The Significance of the Dukhobors". 12 o'clock
common Junch. 15 o'clock, third speech: Werner Zim-
mermann, „Vegetarianism as a universal reform and the
attitude of the Far-Eastern Peoples (Japan, China, India,
also of America) towards Vegetarianism".  — Debate all
three speeches. At 20 o'clock speech with lantern slides,
of Karl Bartes, about „The history and evolution of the
Eden Colony".

• Tuesday, July 12th: 7 o'clock morning gymnastics,
then breakfast. 9,30 o'clock: Main Session of the Inter-
national Vegetarian Union, with order of the day in ac-
cordance witli the Union's by-laws. For non-mernbers:
steamer trip. 12 o'clock comfrnon hinch. 15 o'clock: re-
ports of the various delegates, arnong others Prof. Dr.
Ridiĉka, Dr. Hanousek, James Hough. Frank Wyatt, van
Borrendarn, Saxon,.11ya Encheff, Fink-Jensen. 20 o'clock
perfonnance of the local amateur theatrical company of
Eden: Faust, 2nd part, last sccnes. Goo&bye gathering.
Assistance of the Eden Music Band.

Wednesday, July 13th: 6 o'clock waking, gymnastics,
breakfast. 7 o'clock autobus ride to Potsdam, common
lunch at Potsdam, then proceeding tv Mahlow, PrieBnitz
Szinitarium, speeches of Paul Schirrmeister and Dr. med.
Brauchle. Coffee party at Mahlow. 20 o'clock at Eden,
Punch review. Choir singing.



VEGETARANO	 21

Bilanco de la Internacia Vegetara Unio
por Ia periodo 15.7.1929 ikis 20.5.1932.

sumoj indikitaj en danaj kronoj.

Enspezoj
Kasenhavo la 15.7 1929 . 1037.45
Bulgarujo 1927/29 16.15
Donoj() 1929/31	 . 42.55
Germanujo:

Verband deutscher Veg.-Vereine 29/31 36.42
Deutscher Vegetarier-Verbancl

(Fbrster)	 1931	 . 	. 	.	 .	 . 2.66 39.08
Vegetara Ligo Esperantista 1928/32 19.57
Grandbritujo:

Vegetarian Cycling Club 1928/31 32.39
()rder orf Danielites 1929/31	 .	 . 18.10
Esperantista Veg. Societo 29/.32	 . 6.81
London Vegetarian Society 29/31	 . 189.43
Veg. Society, Manehester 28/31 	. .307.91 554.64

Estonujo 1929/.31 5.6(1
Finlando 1930/31 . 1.3.81
Framcujo:

Societe W.gtarienne de France 28/31 49.48
Trait d'Union 1929/31	 . 10.40 59.88

Nederland° 1929131	 .	 . • 200.44
Norvegujo 1930/31 	. • 10.00
Aŭstrujo 1929 	. 	.	 .	 . 	. 5.29
PoJujo (Varsoivia Societo) 19291.31 13.00
Svedujo 1929/31	 .	 .	 .	 .	 . 3().00
Svisujo (Zurifia Societo) 1929/31 14.31
Oefioslovakujo:

Warnsdorf 19.30/32	 .	 .	 .	 . 131.30
Spiritista organizo	 1927/32 .	 . 36.39 167.69

Hungarujo 1929/32	 .	 .	 .	 . • • 21.18
Neanoj: S-ro Furananik, Poluio	 . 2.10

S-ro Hillsen. Germanujo	 .	 . 8.89
S-ro Rogler , Norvegujo	 . 	. 32.50 43.49

Milleniutn Guil.d , s-ino Donnalt, Usono 	. 25.64
Interezoj 41.67
Sumo de la enspezoj 2361.44

Elspezoj
Kongreso 1929 	.	 • 	 • 	 • 775.51
Estrarkunsidoj kaj reprezentado 468.9t)
Kosto de la „Vegetarano" 444.07
Papero, stampiloj	 . 110.3;._)
Afrankspezoj de la estraro 142.03
Sumo de la elspezoj 	.	 . 1940.89
Sumo de la enspezoj, kiel ĉi-supre 2361.44
Havo de la 1. V. U. 	 .

La fonduso de Saxon.
Kasenhavo 1929 	. 	72.26
Pago de s-ro Saxon	 . 	. . 	•	 . 	 300.00
Preparoj por la kongreso (pago al la Germana

Untiiko de Vegetarainaj Societoj) 	•	 . 24.00
Saldo, Havo de Ia fondus°	 . 	. 348.2()

.17 2.)6 372.26
Entute:

Havo de la 1. V. U. 	 . 	 . 	 . 420.53
Havo de la Saxon-fonduso 	. .348.2i)

768.81
Tiu havo trovikas:

ĉe dana harkaso . 	. 418.8i
de germana banko 	. 350.00

768.81

(subs.k r.) Oltif Egerod, trczoristo.

Tiun ĉi bilancon, same kiel la kontojn pri gajno kaj
perdo, ni ekzakte kontrolis, kaj ni atestas, .ke akorcl-
las kun la libroj kaj dokumentoj prezentitaj al ni.

Kopenhago, la 25-an de a -najo 1932.

(subSkr.) H. C. Andersen, U. M. Petersen.

Je pentekosto okazis estrara kunsido, dum kiu oni
interkonsentis pri jenaj aferoj:

La Haniburgaj postkongresaj arankoj devas fifianci
sin mem; ĉar la IVU ne havas financajn rimedojn por ili.

La priagadaj raportoj de la delegitoj okazos tuj post
la kenerala kunsido mardon. Oni petas ĉiujn alikintajit
organizojn, ke ili sendu tuj mainskribitajn .manuskript-
ojn al Ia sekretario de IVU. Maksimuma daŭro de ĉiu
►arolado aŭ raporto: 10 minutoj.

Laŭ propono de la Nederlanda Vegetara Ligo la estr-
aro de IVU konsistos el 5 (kis nun 3) personoj, ĉiuj elekt-
►taj de la kongreso. Tiu aranĝo ebligas, ke oni elektos
Ia •rezidanton jam antaŭ la plenktinsido de la IVU; kis
nun la prezidanto estis prenata el la lando, kiu aranĝis
la kongreson. Pro tio, ke tre ofte oni ne tuj povis fiksi
la lokon de la sekvonta kongreso, la Unio kelkfoje estis
intertempe sen prezidanto, kaj tio influis malfavore la
propagandan potencon kaj la organizon.

La kotizo de la anikintaj organizoj estos en estonteco
gink. 0.02% por ĉiu ano de tiuj organizoj. Plue la estr-
.iro rekomendas, ke estu farata komuna Utiia emblemo,
kiu estu internacia signo de la vegetaranoj en ĉiuj landoj.

During a meeting of the Board, Wintsuntide 19,32, the
following matters were agreed tipon:

The Hamburg arrange•ents after the congress are
to be financed by theinsclves, as the IVU has no means
to finance thern.

The reports of the delegates about the activity of
the various societies are to be made on Tuesday ifinne-
diately after the main session. "rhe affiliated organiza-
tions are requested to send presently their manuscripts,
type-vv. ritten, to the IVU secretary. Spee•hes or reports
not to last longer than ten minutes.

According to a proposal of the Vegetarian League
of the Netherlands, the Board of the IVU will be in-
creased from 3 to 5 mernbers, who will be elected during
the congress. This makes it possi•le to elect the pre-
sident alrcady before the main session of the IVU. UP
to now, the president was provided for by the country
which prepared the congress. But, as very often the
locality of the following congress could •not be fixed
inediately, the Union meanwhile remained without a pre-
sident which was an obstacle to the 'ruli development of
its activity.
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Oni proponas emajlan emblemon kun verda fon°, sur
kiu vidikas ruĝa pomo enkadrigita per ora „V".

La Oka Kongreso faros rezolucion kontraŭ Ia milit-
dankero kaj kontraŭ la militpreparoj de diversaj interes-
itaj grupoj. — Plue oni fiksos premion por Ia fabrikado
de minerala aŭ vegetala ledo-surogato.

The fee of the affiliated societies wi.l1 henceforth
0.025 German Gold Marks for every member. Further
the Board recommends . the design and the manufacture
of a comrnon badge orf the Union wiiich should be the in-
ternatioinal hadge of all vegetarians. An enamel badge
is proposed with green background on which emerges a
red apple fratned by a golden „V".

The Eight Congress will take a resolution against the
danger of war and against the war preparations oi
certajn interested grottps. — A premiurn will be fixed
for the invention of a mineral or vegetal leather substi-
tute.

(Daŭrigo de pago 19.)

Esperantokurson laŭ tre bona sistemo ni trovas en ia
junular:t germana abstinula revueto „Jung Siegfried".
redaktanto (kaj kursgvidanto) Hans Werner, Stutthoi,
Danziger Niederung. Havebla ĉe Nculand-Verlag GmbH.,
Berlino W 8, Kronenstr. 8-9.

Ligilo por Vidantoj, revuo por helpi la blindulojn.
Red.: Harald Thilander, Stocksund apud Stokholmo,
Svedujo, kasisto W. Percy Merrick, Penso, Shepperton,
Anglujo. Bona lingvo, apoginda entrepreno.

Senarmigo kaj Eduko, flugfolio de la lnternacia Ligo
por Nova Eduko, akceptas la gravegecon de edukado
por Ia forigo de tnilito. La ligo rekomendas la libron de
pedagogo kaj sociologo 1)-ro Ad. Ferriêre, haveblan en
Esperanta traduko de s-ino Henriette Ith-Danneil ĉe la
Eldona Servo de UEA, 1 Tour de l'Ile. Genevo, Svisnjo,
prezo sfr. 1,50.

Kvitattea

Post la kvitancoj en nia bulteno XV/1, la kasisto ri-
cevis jenajn pagojn aŭ informon pri jenaj pagoj faritaj al
la landaj sekretarioj (ciferoj sen montinuo en gnik., nomoj
sen titoloj):

Lopez 1.89, Etzold 3.—, Neuge•oren sfr. Denker,
Mildner, Luckhardt, Jacobs, Michalek, 3.—, ge-ls-
brŭcker nfl. 4.—, de Haas, Hocken, Zoom-Alken, v.13or-
rendam, Ruitenberg, ĉiu nfl. 2.—, Osmond sil. 5/-, Young
Ili. 5i-, Mitkov (kolekto) 35. - -, Colijn bfr. 25.--, Hitt] sfr.
10.—, Enz sfr. 4.—, Lapin& Tiard, Philippet, ĉiu ffr. 20.—.

Koran dankon al 'ĉiuj lielpantoj! Mankas ankoraŭ
multaj kolizoj por 1932 kaj eĉ kelkaj por 1931. Mi petas
la interesulojn, ke ili apogu nian movadon per sia kutima
helpo. Ciu mono pagita servas al la afero; ĉar neniu
laboro por la Vegetara Ligo Esperantista kaj kia organo,
ka Vegetarano, estas pagata.

Samideanoj,

venu multnornbre al la 24-a Univcrsala Kongreso de Es-
peranto en Parizo. Okazos ankaŭ kunsido de vegetar-
anoj; sed ĝis la momento de •retigo de nia bulteno, ne
alvenis definitivaj sciigoj pri ejo kaj horo, La GEN
(Grupo de Esperantistoj-Naturistoj) ĉe Trait d'Union, 4
It?ne des Prĉtres Saint-Sĉverin, Parizo 5 (en Ia kvartalo
de la kongreso) prizorgos la fakan kunsidon kaj donos
(leziratajn informojn al vegetaranoj. Sekretario de la
GEN estas samideano J. Guillaume.

Lastmomenta informo: La fakkunsido de la vegetar-
anoj okazos vendredon je la 17-a horo en ĉambro „K" de
la kongresejo,

Respondoj, iniormetoj, petoj kaj deziroj.

TAGE (Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperant-
istaj): La administranto de tiu ĉi organizo  estas Kurt
Hofmann, Felgenhauerstr. 63, Riesa, Germanujo, la pre-
zidanto: Karl Krbber, Schi•1lerstr. 9, Riesa, Germanujo.
Asocia organo: lnternacia Pedagogia Revuo, aperanta
iam de dek jaroj. Jarkotizo: 1 usona dolaro.

Represo el la „Vegetarano" estas permesata, eĉ de-
zirata, kondiĉe ke la Vegetarano estu citata kiel fonto.
Publikigante nacilingvan tradukon, ne forgesu akcepti,
ke ĝi estas farita laŭ Esperanta teksto.

Ne estas eble al la redaktanto, respondi individue al
ĉiu letero aŭ poŝtkarto ricevita.

Membroj de la Vegetara Ligo Esperantista, kiuj abso-
lute ne povas pagi sian kotizon, ricevoj nian organon
senpage tiom longe, kiom niaj financoj tion permesos al
ni. Sed oni profitu el tiu aranĝo nur en okazo de neceso
kaj petu unufoje ĉiujare la alsendon, por ke la administr-
anto sciu, ke la abonanto interesiĝas ankoraŭ pri nia ko-
muna afero.

Nia organo, la Vegetarano, estas nia propagandilo.
Aliajn propagandilojn ni ne havas kaj ne povas eldoni:
ĉar la eldonado dc la bulteno absorbas ĉiujn financajn
rimedojn havatajn. Ankaii regularon ni ne posedas.

Preseraro: En nia n-ro XV/l sur la 4-a pako devus
stari „makzelo" anstataŭ makcelo.

Presa Esperantista Societo (antaŭe 33 Rue LacCm:de,
Parizo 5). La akciulojn de tiu ĉi societo oni petas  skribi
al f-ino Cécile Royer, 14 Rue des Carmes, Parizo 5,
Franctijo, sciigante sian detalan nunan adreson kaj mon-
trante la nombron de siaj duaseriaj akcioj.

Kun granda bedaŭro ĉiuj saincelanoj informikos pri la
morto de nia samideanino Marcelle Tiard, unu el la plej
malnovaj membroj de nia VLI? kaj tre konata helpantino
en la esperantistaro. Si mortis post operacio je apendic-
ito.

En Lourdes okazos de la 7-a ĝis la 10-a de aŭgusto
la 14-a Kongreso dc 1. K. U. E. (lnternacia Katolika Unu-
ilo Esperantista). Al la loka organiza komitato apartenas
f-ino CUile Royer, nia sekretariino por Francujo.

Kampan' Lernejo Kastelo Oberellen (Landschah.
ScbloI3 (berellen), Eisenach-Land, Germanujo, atentiga ,

pri siaj konstantaj kursoj pri agrikulturo, fruktkulturo.
modernaj nutraj kaj higienaj sistemoj ktp.

Vegetaraj Kolonioj, ĝardenkulturejoj, lernejoj, popol-
altlernejoj: Kiu havas specialan scion aŭ sperton pri tiuj
ĉi aferoj, bonvolu informi s-ron Paul Enz, Marchwartstr.
48, Zŭrieh 2, Svisujo. Ankaii presajoj, statutoj ktp. estas
dezirataj pri tiu temo.
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